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Krachtlijnen van 
het nieuwe erfrecht



Inleiding 
De wet van 31 juli 2017 “tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de er-
fenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen 
ter zake” werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 september 
2017. Deze nieuwe wet zal het erfrecht fundamenteel wijzigen. We kunnen 
zelfs spreken van de grootste hervorming van het erfrecht sinds de invoering 
van het Belgisch burgerlijk wetboek. Wel is het zo dat het nieuwe erfrecht niets 
verandert aan de tarieven van de erfbelasting. Op 1 september 2018 zal de wet, 
met uitzondering van enkele overgangsbepalingen, in werking treden. Wat zijn 
de belangrijkste veranderingen en wat betekent dit voor u?  
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Waarom deze  
nieuwe wetgeving?

Het Belgische erfrecht was niet al-
leen volgens de meerderheid van de 
bevolking maar ook volgens specia-
listen terzake al een paar decennia 
aan een grondige update toe. De 
voornaamste reden hiervoor is dat 
het oude erfrecht op een aantal vlak-
ken niet meer was aangepast aan de 
huidige maatschappelijke realiteit. 
De Napoleontische Codex, die de 
basis vormt van het Belgisch bur-
gerlijk wetboek waarin ons erfrecht 
vorm krijgt, dateert namelijk al van 
meer dan tweehonderd jaar geleden. 

Onze maatschappij en de traditio-
nele opvattingen over hoe gezinnen 
samen ‘moeten’ leven zijn vooral de 
laatste decennia grondig veranderd. 
Er is een sterke toename merkbaar 
van het aantal samenwonende part-
ners en samengestelde gezinnen. 
Deze familiale situaties passen niet 
altijd binnen het huidige verouderde 
erfrecht. Bovendien leiden ze vaak 
tot complexere erfenisvraagstukken. 
Een gevolg hiervan is dat veel meer 

mensen nood hebben aan adviezen 
en/of ondersteuning om hen te hel-
pen af te wijken van het bestaande 
erfrecht en een planning op te zetten 
die aansluit bij hun wensen en doel-
stellingen. Deze stijgende vraag naar 
vermogensplanning (of estate plan-

ning) van het familiale vermogen is 
een trend die ook in de toekomst zal 
aanhouden. Ook los van hun gezins-
samenstelling willen veel mensen 
een minder complex (technisch) 

erfrecht en meer vrijheid over hoe 
ze over hun nalatenschap kunnen 
beschikken.

Het nieuwe erfrecht komt tegemoet 
aan beide wensen, namelijk door 
een aantal complexe regels rond 
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schenkingen te vereenvoudigen en 
de erflater in bepaalde situaties meer 
vrijheid te geven om te plannen met 
zijn vermogen. Verder zal er worden 
gesleuteld aan de principes van in-
breng en inkorting. De inbreng heeft 
als doel om de reserve van de erf-
genamen te waarborgen. Mocht dit 
niet het geval zijn dan kan de bena-
deelde reservataire erfgenaam even-
tueel de inkorting vorderen.

Tenslotte tracht de wetgever met 
de wetswijziging ook de kans op 
familiale conflicten bij erfenissen te 
verkleinen door onder andere punc-
tuele en globale erfovereenkomsten 
mogelijk te maken. 

Op 1/9/2018  
zal de wet in werking treden
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Inwerkingtreding  
en overgangsbepaling
De nieuwe wet, met uitzondering 
van enkele overgangsbepalingen 
die vanaf de bekendmaking van de 
wet in het Belgisch Staatsblad al in 
werking treden, treedt zoals gezegd 
in voege op 1 september 2018. Met 
andere woorden, het nieuwe erf-
recht is van toepassing op inwoners 
van België die vanaf die datum over-
lijden, onder voorbehoud van enkele 
uitzonderingen, zoals onder andere 
op reeds gedane schenkingen die 
van vóór de (inwerkingtreding van 
deze) nieuwe wet dateren. Daardoor 
heeft de wet nu al een impact. De 
wet voorziet daarnaast ook in een 
éénjarige overgangsperiode tussen 
de publicatie in het Staatsblad op 1 
september 2017 en het in werking 
treden van de wet op 1 september 
2018. De bedoeling van deze over-
gangsperiode is om iedereen de 
kans te geven om zich te informeren 
en, indien dit nuttig zou zijn, er even-
tueel voor te opteren om het oude 
recht inzake inbreng en/of inkorting 
van toepassing te laten blijven op 
vroegere schenkingen.

Meer vrijheid  
voor de erflater
In het oude Belgische erfrecht was het 
in principe niet mogelijk om gemeen-
schappelijke kinderen te onterven. Dit 
fundament blijft overeind, maar de 
omvang van de wettelijke reserve (of 
het voorbehouden erfdeel) van het 
kind zal wijzigen, tenminste voor erfla-
ters die meer dan één kind hebben. 

In het nieuwe erfrecht zal het reser-
vatair erfdeel beperkt worden tot 
50% van de fictieve massa, onge-

acht het aantal kinderen. Deze re-
serve van 50% zal vervolgens gelijk 
worden verdeeld onder de kinderen. 
De fictieve massa is het uitgangs-
punt voor de notaris bij het verdelen 
van de erfenis. Ze bestaat uit alle 
erfgoederen die in de nalatenschap 
aanwezig zijn, plus alle schenkingen 
die de overledene bij leven deed.

In het huidige erfrecht is de reserve 
de helft (of 50%) voor wie één kind 
heeft (hier is dus geen wijziging 
voelbaar), twee derde (2/3) voor wie 
twee kinderen heeft, en drie vierde 
(3/4) voor wie er drie of meer heeft. 

De wijziging van het reservatair 
erfdeel heeft als positief effect voor 
de erflater dat deze een grotere 
beschikkingsvrijheid zal krijgen. Met 
andere woorden, een lager reservatair 
deel voor de kinderen heeft als effect 
dat er een groter beschikbaar deel 
voor de erflater is. Verder is het zo dat 
het beschikbaar deel ook niet meer 
afhankelijk is van het aantal kinderen. 

In het nieuwe  
erfrecht zal  
het reservatair  
erfdeel beperkt  
worden tot

50%  
van de fictieve 
massa
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Dit wil zeggen, doordat de reserve in 
alle situaties 50% van de fictieve massa 
zal bedragen, wordt het beschikbaar 
deel dus ook altijd vastgeklikt op de 
helft van de fictieve massa. De erflater 
kan vrij beslissen wat hij met zijn 
beschikbaar deel doet. De erflater kan 
hiermee bijvoorbeeld één of meerdere 
kinderen specifiek bevoordelen, en/
of de langstlevende echtgeno(o)t(e)/
partner een extra deel toekennen, en/
of stiefkinderen, kleinkinderen of zelfs 
derden extra begunstigen. 

De reserve van de langstlevende 
echt genoot blijft behouden onder de 
nieuwe wetgeving. Deze ontvangt 
nog altijd het vruchtgebruik op 
de helft van de nalatenschap en 
minstens het vruchtgebruik van de 
gezinswoning en de huisraad. Als 
tegen prestatie voor de verlaging van 
de reserve van de kinderen, wordt 
in de nieuwe wet voorzien dat zij 
niet altijd worden geconfronteerd 
met het reservataire vruchtgebruik 
van de langstlevende echtgenoot. 
Het is namelijk zo dat onder het 
nieuwe erfrecht de langstlevende 
echtgenoot zijn/haar reserve in 
vruchtgebruik eerst zal moeten 
uitoefenen over het vrij beschikbaar 
deel van 50%. Dit heeft als effect dat 
de kinderen hun reserve dus kunnen 
verkrijgen in volle eigendom. 

Tenslotte schaft de nieuwe wet ook 
de reserve af van de ouders (de as-
cendentenreserve). De mogelijke ne-
gatieve gevolgen van de afschaffing 
van deze reserve van de ouders zal 
deels worden opgevangen door een 
verruiming van onderhoudsplicht in-
dien de ouders op het moment van 
het overlijden van de erflater behoef-
tig zijn. Ongehuwde erflaters zon-
der afstammelingen kunnen vanaf 
1 september 2018 volledig vrij over 
hun volledige vermogen beschikken 
en er familieleden, vrienden of goe-
de doelen mee begunstigen. 
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Verklaring van behoud

De nieuwe wet kan dus, naast de wij-
zigingen in de toekomst, ook een 
invloed hebben op uw reeds uitge-
voerde planning. Wij adviseren noch-
tans om geen overhaaste beslissing- 
en te nemen. Mocht u er, na het afwegen 
van de pro’s en contra’s, voor opteren 
om de oude regels te behouden op de 
schenkingen die gedaan werden vóór de 
inwerkingtreding van de wet, dan moet u 
bij een notaris langsgaan om een “verkla-
ring van behoud” te laten opstellen. Een 
notaris (of een gespecialiseerd advocaat) 

De nieuwe  
wet kan dus,  
ook een invloed 
hebben op uw 
reeds uitgevoerde  
planning

De reserve van  
de langstlevende 
echtgenoot blijft 
behouden onder de 
nieuwe wetgeving



is in veel gevallen de geschik-
te adviseur om te raadplegen 
wanneer u meer duidelijk-
heid wenst te verkrijgen over 
wat de concrete impact is 
van deze nieuwe regelgeving 
op uw situatie en uw reeds 
gedane estate planning, zo-
als bij reeds gedane schen-
kingen. De door u gekozen 
adviseur kan u helpen bij uw 
keuze en uitleggen in welke 
situaties het beter is om te 
kiezen voor de toepassing 
van de nieuwe of de oude 
wet, met name in verband 
met de nieuwe bepalingen 
rond inkorting en inbreng. 

Mocht u ervoor opteren om 
de oude regels in verband 
met inkorting en/of inbreng 
te behouden dan kan enkel 
een notaris dit voor u in een 
authentieke akte vormge-
ven. Deze akte noemt men 
een “verklaring van be-
houd”. De keuze die u maakt 
hoeft geen absolute keuze te 
zijn, maar kan gerust ook een 
genuanceerde keuze zijn. De 
wet laat u immers toe om 
ervoor te kiezen om de oude 
regels over inkorting niet te 
behouden maar wel die rond 
inbreng (met inbegrip van 
de waarderingsregels). De 
omgekeerde keuze is even-
eens mogelijk. Vervolgens 
zal de notaris uw verklaring 
van behoud inschrijven in 
het ‘centraal register voor 
testamenten.’ In de praktijk 
betekent dit dat u tot 31 au-
gustus 2018 kunt schenken 
volgens de oude regels. Wilt 
u dat die of eerdere schen-

kingen vallen onder de oude 
regels rond inkorting en/of 
inbreng, dan is 31 augustus 
2018 de laatste dag om dat 
in een notariële akte te laten 
verlijden.

Tenslotte is het belangrijk 
om te vermelden dat er 
geen geldige verklaring van 
behoud kan worden opge-
maakt voor reeds bestaan-
de testamenten. De reden 
hiervoor is dat een testa-
ment in principe slechts 
uitwerking zal hebben op 
dag van het overlijden en dit 
ongeacht de datum van het 
testament. Komt de testator 
te overlijden vóór de inwer-
kingtreding van de wet dan 
zullen de oude regels gel-
den. Is er een overlijden op 
of na 1 september 2018 dan 
gelden de nieuwe regels. In-
dien het de wens is van de 
testator om dezelfde uitwer-

king te hebben van zijn tes-
tament, zowel vóór als na 
de nieuwe wet, dan kan hij 
er eventueel voor opteren 
om deze twee situaties te 
voorzien in het testament. 

In de praktijk betekent  
dit dat u tot

31/08/2018  
kunt schenken  
volgens de oude regels
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Punctuele en globale  
erfovereenkomsten 

Afspraken maken tijdens het leven 
met het hele gezin over de erfenis kan 
in principe helpen om conflicten na 
overlijden van de erflater te vermijden. 
Zeker wanneer het gaat over het 
vererven of schenken van familiale 
vermogens en familiebedrijven, 
was meer zekerheid welkom. In de 
huidige wetgeving is het namelijk zo 
dat erfovereenkomsten in principe 
verboden zijn, omdat de wetgever 
ervan uitgaat dat ieder het recht 
heeft om vrij te beschikken over zijn 
vermogen zo lang hij leeft en op elk 
moment de vrijheid moet hebben 
om een testament op te stellen en 
te herroepen. Uitzonderingen op 
die algemene regel zijn weliswaar 
mogelijk. In het verleden maakte de 

wet-Valkeniers het al mogelijk dat 
partners met kinderen uit een vorige 
relatie bindende erfafspraken maken. 

Het principieel verbod op erfovereen-
komsten zal ook in de nieuwe wet 
in grote mate behouden blijven. Ze 
voert wel een versoepeling in én en-
kele nieuwe wettelijke uitzonderingen 
op dit principe. De hervorming zal het 
met name mogelijk maken om be-
paalde punctuele erfovereen komsten 
toe te laten en ze voert daarnaast ook 
“de globale erfovereenkomst” in.

Een globale erfovereenkomst is een 
overeenkomst onder levenden tus-
sen de ouders (of één van hen) en 
hun erfgenamen (bijvoorbeeld kinde-
ren) in rechte lijn. Om geldig te zijn 
moet de globale erfovereenkomst 
gesloten worden in aanwezigheid 

Afspraken  
maken tijdens  
het leven kan  
helpen om  
conflicten  
na overlijden  
van de erflater  
te vermijden



moeten door de notaris worden inge-
schreven in het centraal register van 
testamenten, net zoals de eerder ver-
melde verklaringen van behoud.

Erfrecht in waarde:  
nieuwe waardebepaling  
van schenkingen
Er is nog een nieuwe regeling met be-
trekking tot de erfrechtelijke reserve 
die een angel uit het bestaande erf-
recht haalt. De reserve in natura zal 
worden vervang en door een reserve 
in waarde. Sinds de schenkbelastin-
gen in de drie Belgische gewesten 
werden verlaagd, schenken ouders 
meer roerende en onroerende goe-
deren aan hun kinderen. Zo krijgen 
die als het ware een voorschot op 
hun erfenis. Bij het openvallen van de 
erfenis moeten reeds gedane schen-
kingen zoals vermeld worden inge-
bracht en bij de fictieve massa geteld 
door de notaris. Zo kan hij nagaan of 
de reserve van de kinderen niet werd 

aangetast. In het huidi-
ge erfrecht is er echter 
een verschil tussen 
de inbreng van roe-
rende en onroerende 
goederen. De inbreng 
van vastgoed gebeurt 
in natura op de dag 
van de verdeling. De 
inbreng van roerend 
goed, zoals een geld-

van alle vermoedelijke erfgenamen. Ze heeft als 
doel om het bestaan van “een evenwicht” vast 
te stellen tussen alle erfgenamen over schen-
kingen in het verleden. Ondertekenaars van een 
globale erfovereenkomst verbinden zich ertoe 
om de waarde van schenkingen uit het verleden 
te erkennen en deze dus niet aan te vechten na 
overlijden. Deze globale erfovereenkomst heeft 
als gevolg dat de erfgenamen verzaken aan hun 
vordering tot inbreng en aan hun vordering tot 
inkorting in verband met de giften waarop de 
overeenkomst betrekking heeft. Het is met an-
dere woorden een manier om een eventuele 
juridische strijd over een erfenis bij voorbaat te 
vermijden.

De punctuele en nieuwe globale erfovereen-
komsten bieden een aantal mogelijkheden op 
het vlak van estate planning. Maar omdat ze tot 
gevolg hebben dat erfgenamen kunnen verza-
ken aan bepaalde rechten in de nalatenschap 
zijn ze gebonden door een strikt formalisme. Dit 
heeft onder andere tot gevolg dat elke erfover-
eenkomst bij notariële akte moet worden opge-
maakt. Bovendien moet de notaris die de partijen 
adviseert eerst een ontwerp van de overeen-
komst opmaken en dit bezorgen aan elke partij. 
Daarnaast moeten de partijen ook voldoende tijd 
laten tussen het opmaken van het ontwerp, de 
bespreking van het ontwerp van de erfovereen-
komst en de uiteindelijke ondertekening van de 
erfovereenkomst. Deze verschillende stappen 
moeten ervoor zorgen dat de partijen voldoen-
de geïnformeerd kunnen worden over de impact 
van hun beslissing. Deze erfovereenkomsten 
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Elke erfovereenkomst 
moet bij  
notariële akte  
worden opgemaakt

Maakt komaf met  
de verschillende  
behandeling van  
roerende en onroerende 
schenkingen op moment  
van de inbreng

som, een effectenporte feuille of een 
kunstverzameling, gebeurt dan weer in 
waarde op de dag van de schenking. 

Het nieuwe erfrecht maakt onder 
meer komaf met de verschillende be-
handeling van roerende en onroeren-
de schenkingen op moment van de 
inbreng. De inbreng van alle schen-
kingen gebeurt voortaan, bij over-
lijden vanaf 1 september 2018, op 
basis van de intrinsieke waarde van 
de geschonken goederen op dag van 
de schenking (in plaats van op datum 
van overlijden), evenwel geïndexeerd 
met de index der consumptieprijzen 
tot op dag van het overlijden. Een 
belangrijke uitzondering op deze prin-
cipiële regel van waardering op dag 
van de schenking is voorzien in geval 
de schenking plaatsvindt met voor-
behoud van vruchtgebruik of in vol-
le eigendom onder last van lijfrente. 
In deze gevallen gebeurt de inbreng 
wel nog steeds op datum van over-
lijden of op datum van afstand van 
het vruchtgebruik (geïndexeerd vanaf 
deze datum tot de datum van over-
lijden).



Wat waren bij het uittekenen van 
het nieuwe erfrecht uw belangrijk
ste bekommernissen en doelstellin
gen? Hebt u die ook kunnen reali
seren?

Koen Geens: “Het huidige erfrecht 
was onvoldoende aangepast aan de 
huidige realiteit. Zo zijn de samen-
levingsvormen in de loop van de 
jaren stevig veranderd. Zo wonen 
bijvoorbeeld meer en meer partners 
ongehuwd samen en ook het aantal 
nieuw samengestelde gezinnen blijft 
stijgen. Daarboven was het huidige 
erfrecht ook technisch vaak heel 
complex. Het was dus niet meer 
van deze tijd. Het nieuwe erfrecht is 
het resultaat van vele gesprekken in 
gespecialiseerde werkgroepen. De 
getroffen maatregelen zijn dan ook 
doordacht, breed gedragen en ko-
men tegemoet aan een reële maat-
schappelijke behoefte.”

Het reservatair deel verkleint voor 
wie meer dan één kind heeft, maar 
dit betekent nog altijd dat minstens 
de helft van de erfenis naar de ei
gen kinderen gaat. Waarom zijn er 
grenzen aan het zelfbeschikkings
recht over ons vermogen?

“Het nieuwe erfrecht komt tegemoet 
aan de grote vraag bij de bevolking 
om meer beschikkingsvrijheid en een 
‘erfrecht op maat’. Maar er moeten 
uiteraard duidelijke grenzen zijn om 
de familiale solidariteit niet uit het 
oog te verliezen. Het moet altijd de 
bedoeling zijn om te verzoenen en 
confl icten te vermijden.”

Erfovereenkomsten zijn een belang
rijke nieuwigheid. Evolueren we 
naar een cultuur waar erfgenamen 
en erfl aters met elkaar in dialoog 
gaan? Is praten over de nalaten
schap bij leven niet langer taboe?

“Het overlijden van een naaste blijft 
een van de meest ingrijpende momen-
ten in het leven van een burger. Praten 
over nalatenschap bij leven mag dan 
ook geen taboe meer zijn aangezien 
het net een grote zorg minder kan 
betekenen tijdens die ingrijpende mo-
menten. Ouders moeten dan ook met 
hun kinderen afspraken kunnen ma-
ken over de nalatenschap.”

Voor in het verleden gedane schen
kingen en legaten kan men ervoor 
opteren om de oude regels te blij
ven hanteren na het in werking tre
den van het nieuwe erfrecht. Waar
om kan dat nog, want de nieuwe 
regels lijken beter?

“Schenkingen die gebeurden voor 1 
september 2018 kunnen inderdaad 
afgehandeld worden via het huidige 
erfrecht. Dit omdat we mensen die in 
het verleden reeds schenkingen de-
den het niet onnodig extra gecompli-
ceerd willen maken door de nieuwe 
ingrijpende veranderingen. Schenk-
ingen die gebeuren na 1 september 
2018 zullen altijd volgens het nieuwe 
erfrecht afgehandeld worden. Na 1 
september 2018 is er dus helemaal 
geen keuze tussen oud en nieuw. Er 
is enkel sprake van overgangsrecht 
als de schenking reeds voor die da-
tum gebeurde.”

Dat de meer dan 200 jaar oude wetgeving rond 
erfrecht niet meer van deze tijd was, daar was 
iedereen het al een tijdje over eens. Hoe kijkt minister 
van Justitie Koen Geens terug op de hervorming die 
zijn stempel draagt?

Minister Koen Geens 
over de evolutie naar 
“erfrecht op maat”
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Kiezen voor 
de oude regels
Waarom zou u kiezen voor een verklaring van behoud 
om de oude regels van het erfrecht rond inkorting en/of inbreng 
te blijven hanteren? Een paar mogelijke cases.



Een verklaring van behoud kan nuttig 
zijn wanneer een ouder een geldsom 
heeft geschonken in volle eigendom 
(en zonder lijfrente) op de achttiende 
verjaardag van elk kind in de overtui-
ging dat de kinderen gelijk zijn behan-
deld en dat er bij zijn overlijden niet 
moet worden afgerekend. Volgens de 
nieuwe wet zal er echter wel moeten 
worden afgerekend, omdat de inbreng 
moet worden geïndexeerd. 

Stel bijvoorbeeld dat u kinderen hebt 
die respectievelijk in 1995, 1999 en 
2005 achttien zijn geworden en elk 
op dat moment 100.000 euro hebben 
gekregen. Volgens de oude wet is er 
geen afrekening tussen de kinderen bij 
het overlijden van de ouder. Volgens de 
nieuwe wet wel, wat bij een overlijden 
van de erflater na 1 september 2018 
betekent dat het bedrag van het eerste 
kind wordt geïndexeerd naar 300.000 
euro, het tweede naar 280.000 euro 
en het derde naar 250.000 euro (vol-
gens de actuele indexatie). Dat geeft 
een totaal van 830.000 euro. Ieder kind 
heeft recht op een derde of 276.666 
euro, waardoor het oudste kind  
€ 23.334 en het tweede kind € 3.334 
moeten geven aan het jongste kind in-
dien deze een vordering tot inkorting 
zou instellen. 

Door een verklaring van behoud  
kan dit worden vermeden.

Situatie 1
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In een andere situatie, bijvoorbeeld wanneer u op hetzelfde tijdstip heeft 
geschonken aan al uw kinderen maar niet hetzelfde voorwerp, dan is het 
opstellen van een verklaring van behoud misschien niet nodig om de gelijk-
heid te waarborgen. Het is namelijk zo dat het nieuwe erfrecht een eventuele 
scheeftrekking zelf zal corrigeren door de intrinsieke waarde op de dag van 
de schenkingen op eenzelfde manier te indexeren. De schenker hoeft dus in 
principe zelf niets te ondernemen om de gelijkheid tussen de kinderen te ga-
randeren. Belangrijk is wel dat de schenkingen in volle eigendom en zonder 
lijfrente hebben plaatsgevonden en geen afwijkende bepalingen bevatten op 
vlak van inbreng. We illustreren dit met een voorbeeld:

Situatie 2

Conclusie

Stel, een vader schenkt in 2007 een 
geldsom van 200.000 euro aan zijn 
zoon en schenkt op hetzelfde mo-
ment een appartement van 200.000 
euro aan zijn dochter. Met deze 
200.000 euro koopt de zoon vervol-
gens hetzelfde appartement als zijn 
zus. In 2017 zijn beide appartemen-
ten 400.000 euro waard. Volgens de 
vader hebben zijn twee kinderen het-
zelfde gekregen. Is dat wel zo? 

Onder de oude wetgeving zullen de 
twee kinderen hun ontvangen schen-
king moeten inbrengen, evenwel zon-
der indexatie. Het onevenwicht komt 
hier door het feit dat het ene kind een 
roerend goed heeft gekregen en het 
andere kind een onroerend goed. De 
inbreng van het vastgoed gebeurt in 
natura op de dag van de verdeling. 
De inbreng van de geldsom gebeurt 
dan weer in waarde op de dag van 
de schenking. Het feit dat de zoon 
daarna hetzelfde appartement heeft 
gekocht met die geldsom maakt niet 
uit voor de latere inbreng. Concreet 
moet de dochter dus het apparte-

ment inbrengen op moment van het 
overlijden, namelijk 400.000 euro 
en de zoon slechts de waarde van 
de ontvangen geldsom van 200.000 
euro op moment van de schenking. 
Met andere woorden, bij het overlij-
den van de vader zal er wel degelijk 
een scheeftrekking ontstaan tussen 
de kinderen, ook al is dit in de werke-
lijkheid misschien niet zo.

Onder de nieuwe wetgeving zal deze scheeftrekking zich niet stellen omdat 
alle schenk ingen, zowel roerend als onroerend, zullen worden ingebracht te-
gen de intrinsieke waarde op het moment van de dag van de schenking, zijn-
de de identieke waarde van 200.000 euro. Deze waarde zal vervolgens wor-
den geïndexeerd op basis van de index der consumentenprijzen tot op het 
moment van het overlijden van de vader. Het resultaat onder de nieuwe wet, 
dus vanaf overlijden na 1 september 2018, is een gelijke behandeling van de 
twee kinderen. Ze hebben op hetzelfde tijdstip dezelfde waarde ontvangen 
en het verschil in voorwerp, roerend of onroerend, is niet meer relevant.

Mocht het echter wel de wens zijn om de scheeftrekking te behouden, wat 
in sommige specifieke situaties aangeraden kan zijn, dan is het echter wel 
aangewezen om een verklaring van behoud te laten opstellen.

De schenker hoeft 
dus in principe  
zelf niets te  
ondernemen 
om de gelijkheid  
tussen de kinderen  
te garanderen

Het verschil  
in voorwerp,  
roerend of  
onroerend, is niet 
meer relevant
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Advocate Sofie Lerut is binnen 
het advocatenkantoor Roots 
Advocaten gespecialiseerd in 
familiebedrijven, meer specifiek 
op het gebied van governance, 
opvolging en conflicten tussen 
vennoten. Hoe kijkt zij tegen de 
nieuwe erfovereenkomsten aan?

Wat zijn de belangrijkste voordelen  
van een globale erfovereenkomst?

Sofie Lerut: “Het belangrijkste voor-
deel is dat de erfenis in volledige 
transparantie en met akkoord van alle 
kinderen ‘op maat’ geregeld kan wor-
den. De regeling wordt vastgelegd in 
een bindende overeenkomst die ook 
rekening houdt met eerdere schen-
kingen en voordelen. Met betrekking 
tot de schenkingen en voordelen die 
het voorwerp uitmaken van de globa-
le erfovereenkomst, doen de partijen 
afstand van hun verzoek tot inbreng 
en vordering tot inkorting. Bovendien 
wordt er een waarde toegekend aan 
de schenking en en voordelen die elk 
van de kinderen heeft gekregen. Die 
waarde staat voor eens en voor altijd 
vast. Dus geen discussie meer over 
een verschillende waardestijging van 
diverse schenking en in de periode tus-
sen schenking en overlijden. Kortom, 

familiale harmonie kan nooit worden 
gegarandeerd, maar het risico op con-
flicten bij het openvallen van de nala-
tenschap kan met een goede regeling 
wel sterk gereduceerd worden.”

Zijn er ook nadelen aan  
erfovereenkomsten verbonden?

“De nieuwe wetgeving biedt alles-
zins meer mogelijkheden en meer 
vrijheid dan vroeger. Maar men zal 
ook zeer goed moeten nadenken of 

wat men in zo’n erfovereenkomst 
vastlegt, wel degelijk de goede rege-
ling is. U weet immers nooit wat de 
toekomst brengt. Er zal ook moeten 
over gewaakt worden dat erfgena-
men niet onder druk gezet worden 
om een overeenkomst te onderteke-
nen en dat zij goed ingelicht zijn over 

Erfovereenkomsten,  
het middel tegen  
familiale conflicten?

“Geen discussie 
meer over een  
verschillende  
waardestijging“
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de draagwijdte en gevolgen van de 
overeenkomst. Daar is een belangrij-
ke taak weggelegd voor de notaris.”

Cruciaal in een globale erfovereen
komst is de vaststelling van een ‘sub
jectief evenwicht’ tussen de kinde
ren. Wat betekent dat in de praktijk?

“Voor dat evenwicht zal men kijken 
naar de schenkingen die aan elk kind 
zijn toegekomen of toekomen (in de 
overeenkomst zelf of in de periode 
daarvoor), maar men kan ook reke-
ning houden met andere voordelen, 
bijvoorbeeld de kosten die door de 

ouders gemaakt zijn om een kind 
in het buitenland te laten studeren. 
Of het feit dat een kind gratis in een 
onroerend goed van de ouders heeft 
kunnen wonen. Men houdt ook reke-
ning met de individuele situatie van 
elk kind: zo kan de regeling specifiek 
afgestemd worden op een kind dat 
bijzondere zorgen behoeft. Ook de 
emotionele waarde die een kind aan 
een bepaald goed hecht, kan mee-
spelen. Het evenwicht moet dus niet 
puur mathematisch berekend wor-
den. De overeenkomst moet billijk 
zijn, rekening houdend met de situ-
atie van elk kind. De overeenkomst 
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moet wel aangeven hoe men ertoe 
komt te stellen dat dat subjectief 
evenwicht gerechtvaardigd is. Uit de 
akte moet blijken waarom de erfge-
namen een regeling die op het eerste 
gezicht onevenwichtig lijkt, toch als 
evenwichtig en billijk beschouwen.”

Erfovereenkomsten  
in de praktijk

In welke situaties kan een erfover
eenkomst een nuttig instrument 
zijn? We vroegen meester Lerut om 
een paar – fictieve – voorbeelden 
van cases waarin een punctuele erf
overeenkomst nuttig kan zijn.

Akkoord over de 
waardering  
van schenkingen

Een punctuele erfovereenkomst kan 
bijvoorbeeld een mouw passen aan 
discussies omtrent de waarde waar-
tegen schenkingen moeten worden 
ingebracht, legt meester Lerut uit.

“In het huidige erfrecht is de waar-
dering van bij het overlijden van 
de schenker in rekening te nemen 
schenkingen een complexe rege-
ling die leidde tot veel discussies, 
waarin onder meer de verschillende 
behandeling van roerende en onroe-
rende goederen vaak een rol speelt. 
Denk daarbij aan de volgende situ-
atie van een schenker met drie kin-
deren, Bram, Karolien en Jef. Bram 
kreeg aandelen in het familiebedrijf, 
Karolien kreeg onroerend goed en 
Jef een effectenportefeuille. De 
schenker streefde gelijkheid na op 

“Men houdt 
ook rekening 
met de  
individuele  
situatie  
van elk kind“

“De waarde van  
het geschonkene 
op het moment 
van de schenking 
is determinerend“
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het moment van de schenking, de 
drie geschonken pakketten waren 
destijds evenveel waard. De schen-
ker leeft nog 30 jaar en intussen kent 
elk van die pakketten een heel eigen 
waarde-evolutie. De erfgenamen 
kunnen in de huidige regeling op het 
moment van het overlijden voor gro-
te verrassingen komen te staan, met 
zware financiële gevolgen.

In het nieuwe erfrecht gebeurt de in-
breng in waarde, zowel voor roerende 
als voor onroerende goederen, en is 
in principe de (geïndexeerde) waarde 
van het geschonkene op het moment 
van de schenking determinerend. 

Daarmee heeft de wetgever discussies 
over de waardestijgingen of -dalingen 
na de schenking willen uitsluiten.

Er zou wel nog discussie kunnen 
ontstaan over wat die waarde was 
op het moment van de schenking. 
Een punctuele erfovereenkomst op 
basis van het nieuwe artikel 858 §5 
van het Burgerlijk Wetboek (BW) laat 
toe dat mede-erfgenamen vòòr het 
overlijden van de schenker een over-
eenkomst sluiten waarbij ze akkoord 
gaan met de waarde van het goed 
dat aan iemand geschonken is, op de 
dag van de schenking. Dat vermijdt 
dat na overlijden van de schenker, bij 

de vereffening en verdeling van de 
nalatenschap, nog betwistingen ont-
staan omtrent de waarde die het ge-
schonken goed had op het moment 
van de schenking. Dit akkoord van 
de mede-erfgenaam kan gegeven 
worden in de schenkingsakte zelf, 
of in een latere overeenkomst tus-
sen de schenker, de begiftigde en de 
mede-erfgenaam.”

Verzaking aan  
inkorting over een  
welbepaalde  
schenking

In specifieke situaties worden 
bepaalde kinderen bewust 
bevoordeeld door de ouders omdat 
daar in hun ogen een goede reden 
voor is. De andere erfgenamen 
kunnen door middel van een 
punctuele overeenkomst het 
ontstane onevenwicht accepteren.

Sofie Lerut: “Een reservataire 
erfgenaam kan via een punctuele 
erfovereenkomst, vóór het overlijden 
van de schenker, verzaken aan zijn 
vordering tot inkorting ten aanzien van 
een bepaalde schenking, ongeacht 
wie de begunstigde is. Het nieuwe 
wetsartikel 918 BW komt tegemoet 
aan de wens om in bepaalde 
omstandigheden – denk aan een 
zorgkind of een kind dat zich in een 
moeilijke financiële situatie bevindt 
– een schenking te willen doen die 
na het overlijden niet vatbaar is voor 
inkorting, mits het akkoord van de 
andere kinderen.”

Voordelen
 Transparant

  Akkoord van  
alle kinderen

 Op maat



>  Contacteer Talk & Help  
op het nummer  
078 156 160 en maak  
een afspraak met  
uw Financial Center

>  Bent u DB Personal  
cliënt, dan kunt u  
contact opnemen  
met uw DB Personal  
adviseur op het  
nummer 078 15 11 11

>  Bent u Private Banking  
cliënt, neem dan  
contact op met uw  
Private Banker

Deze brochure is louter informatief en biedt geen fiscaal noch juridisch advies in functie van uw 
persoonlijke situatie. De fiscale behandeling in deze brochure is van toepassing op natuurlijke 
personen Belgische inwoners. De behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en kan in de 
toekomst wijzigen. De redactie van deze publicatie werd afgesloten op 17/11/2017.

Onze experts van het Estate Planning-team staan aan de zijde van  
uw adviseur om u te begeleiden bij het structureren van uw vermogen.
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